
Bizonylatsorszám: 1

MIN
TA

EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
04115003 IFRS mérlegképes könyvelő

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
IFRS chartered accountant

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- a gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítani egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat IFRS alapon;
- kialakítani az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezetni azokat, továbbá rendszeresen egyeztetni és ellenőrzi egyezőségüket a

főkönyvi könyveléshez;
- számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontírozni, könyvelni

és adóbevallásokat készíteni ;
- összeállítani egy vállalkozás beszámolóját;
- elvégezni a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat;
- értelmezni, kezelni és feldolgozni a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket;
- kapcsolatot tartani-szükség esetén-a hatóságokkal, ismerni az alapvető eljárási szabályzatokat;
- a magyar számviteli rendszerről áttérni az IFRS-ekre (és arról visszatérni). Alkotó módon elemzi az egyes számviteli rendszerek előnyeit

és hátrányait ideértve az adózással összefüggő kérdéseket is ;
- összefoglalni a magyar és az IFRS-ek közötti szabályozás eltéréseit, felhívni a figyelmet a vállalati folyamatok különböző számviteli

kezelésére a két rendszerben;
- követni a technikai-gazdasági fejlődést, valamint képes a vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

0411 Könyvelés és adózás

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 5

EKKR szint: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 6

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 írásbeli

A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatás összeállítása,
elemzése 100% 5

2022.06.02
projektfeladat
Az IFRS-ek elméleti szabályozása 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ
A képesítést előíró jogszabály: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 10. § (6) bekezdés a) pont; 151. § (1) bekezdés, A könyvviteli
szolgáltatást végzők nyilvántartása vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet

Jogi alap
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 360 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
- Szakmai előképzettség: 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés, 54 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
szakképesítés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet), 543440200000000 Mérlegképes könyvelő szakképesítés (133/2010. (VI. 22.) Korm.
rendelet), 543440200000000 Mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet), 54 3436 03 Mérlegképes
könyvelő (vállalkozási szakon) szakképesítés (37/2003. (XII. 27.)OM rendelet, Okleveles könyvvizsgáló, regisztrált mérlegképes könyvelő

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Keretszabályok ismerete
A pénzügyi kimutatások részei, elemi és azok prezentálása. A pénzügyi kimutatások tartalma
Értékelési elvek és eljárások az IFRS-ekben
Az egyes vagyoni elemek és eredményképző tételek megjelenítése értékelése és a kapcsolódó közzétételek; ezek számviteli kezelése
Konszolidált pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos ismeretek (ideértve az üzleti kombinációk elszámolását is, a társult vállalkozásokat és a
közös szerződéseket)
Beszámolási időszakot követő események számviteli politika változás, becslés változás és hibák kezelése
Nyilvános társaságok számára kötelező különleges közzétételek
Az IFRS-ek első alkalmazása

PROJEKT FELADATOK
Az IFRS-ek alkalmazási lehetőségei
A pénzügyi kimutatások részei, elemi és azok prezentálása. A pénzügyi kimutatások tartalma
Értékelési elvek és eljárások az IFRS-ekben
Az egyes vagyoni elemek és eredményképző tételek megjelenítése értékelése és a kapcsolódó közzétételek; ezek számviteli kezelése
Konszolidált pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos ismeretek (ideértve az üzleti kombinációk elszámolását is, a társult vállalkozásokat és a
közös szerződéseket)
Beszámolási időszakot követő események számviteli politika változás, becslés változás és hibák kezelése
Nyilvános társaságok számára kötelező különleges közzétételek
Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-ekkel kapcsolatos aktuális kérdések (folyamatban lévő fejlesztések)

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.06.02 P. H.
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